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I. JOHDANTO 

Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio perustivat avoimuusrekisterin yhteiseksi 

järjestelmäksi vuonna 2011 toimielinten välisellä sopimuksella1. Se on keskeinen väline 

sen mahdollistamisessa, että nämä kaksi toimielintä voivat täyttää sitoutumisensa 

avoimuuteen suhteissaan edunvalvojiin. Avoimuusrekisterin hallinnoimiseksi 

parlamentti ja komissio ylläpitävät yhteistä operatiivista rakennetta, avoimuusrekisterin 

yhteistä sihteeristöä (jäljempänä ’yhteinen sihteeristö’). 

Avoimuusrekisteriä sovelletaan kaikkiin organisaatioihin ja itsenäisiin 

ammatinharjoittajiin, jotka pyrkivät toiminnallaan vaikuttamaan EU:n toimielinten 

päätöksenteko- ja täytäntöönpanomenettelyihin. Kaikki rekisteröityneet ovat sitoutuneet 

noudattamaan yhteisiä hyvän edunvalvontatavan sääntöjä. Rekisteristä käy ilmi, mitä 

etuja kukin ajaa ja millaisilla resursseilla. Tämä lisää julkista valvontaa ja antaa 

kansalaisille, tiedotusvälineille ja sidosryhmille mahdollisuuden seurata EU:n 

lainsäädännön parissa aktiivisesti toimivien edunvalvojien toimintaa ja mahdollista 

vaikutusta. Avoimuusrekisteri on kasvanut huomattavasti perustamisestaan lähtien. Tällä 

hetkellä siihen kuuluu lähes 12 000 toimijaa2.  

 

II. NYKYINEN TILANNE3 

1. Rekisteröityneiden jakauma 

Avoimuusrekisteri koostuu kuudesta ryhmästä ja 14 alaryhmästä. 

Vuonna 2019 rekisteröityneiden kokonaismäärä sekä rekisteröityneiden osuus kussakin 

kuudesta ryhmästä pysyi muuttumattomana. 

Ryhmä II Avoimuusrekisterin suurimman ryhmän muodostivat edelleen ”Yritysten 

omat edunvalvontayksiköt sekä ammatilliset, talous- ja elinkeinoyhdistykset, joiden 

osuus kaikista rekisteröityneistä oli hieman yli puolet (katso kaavio 1). Näiden 

rekisteröityneiden määrä kasvoi hieman. Tässä ryhmässä ”Talous- ja 

elinkeinoyhdistykset”-alaryhmä oli edelleen suurin hieman yli 40 prosentin osuudellaan. 

Alaryhmän ”Ammattiliitot ja ammatilliset yhdistykset” osuus pysyi muuttumattomana 

15 prosentissa, ja alaryhmän ”Yritykset ja ryhmät” osuus oli edelleen 39 prosenttia (katso 

kaavio 2). 

Ryhmä III ”Kansalaisjärjestöt” oli vuonna 2019 edelleen toiseksi yleisin 

rekisteröityneiden tyyppi, ja sen osuus kaikista rekisteröityneistä oli hieman yli 

neljännes. 

Ryhmä I Ryhmän ”Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina 

toimivat konsultit” koko pieneni hieman toisena vuonna peräkkäin, ja sen osuus oli liki 

9 prosenttia kaikista rekisteröityneistä, mikä on prosenttiyksikkö vähemmän kuin 

edellisenä vuonna. Vähennys näkyi kaikissa kolmessa alaryhmässä. 

Kolmeen viimeiseen ryhmään rekisteröityi muita vähemmän toimijoita: Ryhmä IV 

”Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset”, Ryhmä VI ”Paikallis-, 

                                                 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014Q0919(01)&from=FI 
2 Luku sisältää vain ne yhteisöt, jotka olivat rekisteröityneet ja julkisia 31. joulukuuta 2019. 
3 Kertomuksessa esitetyt luvut vastaavat tilannetta 31. joulukuuta 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014Q0919(01)&from=FI
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alue- ja kunnallisviranomaisia, muita julkis- tai sekayhteisöjä jne. edustavat 

organisaatiot” sekä Ryhmä V ”Kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä edustavat 

organisaatiot”. 

 

1.1 Rekisteröityneiden jakautuminen ryhmittäin ja alaryhmittäin 

 

Avoimuusrekisterissä oli 31. joulukuuta 2019 yhteensä 11 899 rekisteröitynyttä,  

jotka jakautuivat ryhmiin ja alaryhmiin seuraavasti: 

I - Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina 

toimivat konsultit 
1 069 

Konsulttitoimistot  672 

Lakiasiaintoimistot  103 

Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivat konsultit  294 

II - Yritysten omat edunvalvontayksiköt sekä ammatilliset, talous- ja 

elinkeinoyhdistykset  
6 197 

Yritykset ja ryhmät  2 422 

Talous- ja elinkeinoyhdistykset  2 521 

Ammattiliitot ja ammatilliset yhdistykset  937 

Muut organisaatiot  317 

III - Kansalaisjärjestöt  3 112 

Kansalaisjärjestöt, foorumit, verkostot ja muut vastaavat organisaatiot  3 112 

IV - Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset  885 

Ajatushautomot ja tutkimuslaitokset  564 

Akateemiset laitokset  321 

V - Kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä edustavat organisaatiot  59 

VI - Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, muita julkis- tai 

sekayhteisöjä jne. edustavat organisaatiot  
577 

Alueelliset rakenteet 109 

Muut valtiotasoa alemman hallintotason viranomaiset  101 

Alueellisten tai muiden valtiotasoa alemman hallintotason viranomaisten 

ylikansalliset yhdistykset ja verkostot 
91 

Muut julkis- tai sekayhteisöt, jotka on perustettu lailla ja joiden 

tarkoituksena on toimia yleisen edun mukaisesti  
276 
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1.2  Tärkeimmät ryhmät 

 

 

1.3 Jakauma alaryhmittäin4 

Ryhmä I - Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat 

konsultit 

 

                                                 
4 Ryhmissä III ja V ei ole alaryhmiä, joten ne eivät sisälly jaotteluun. 
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Ryhmä II: Yritysten omat edunvalvontayksiköt sekä ammatilliset, talous- ja 

elinkeinoyhdistykset 

 
 

 

Ryhmä IV: Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset 
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Ryhmä VI: Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, muita julkis- tai sekayhteisöjä jne. 

edustavat organisaatiot  

 

 

1.4 Kehitys  

Rekisteröityneiden kokonaismäärä on pysynyt vakaana, lähes 12 000:ssa, kolmen viime 

vuoden aikana.  

 
 

1.5 Uudet rekisteröinnit 

Vuonna 2019 rekisteriin kirjattiin 1 5925 uutta toimijaa. Samaan aikaan rekisteristä 

poistettiin suurin piirtein sama määrä toimijoita eri syistä, kuten oma-aloitteinen 

rekisteristä poistuminen, automaattinen rekisteristä poistaminen pakollisen 

vuosipäivityksen suorittamatta jättämisen johdosta tai avoimuusrekisterin yhteisen 

                                                 
5 Luku sisältää vain ne toimijat, jotka olivat rekisteröityneet ja edelleen julkisia 31. joulukuuta 2019. 

Kaikkiaan 2 548 toimijaa yritti rekisteröityä. 
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sihteeristön suorittama rekisteristä poistaminen laaduntarkastuksen perusteella (katso luku 

III.2). Näin ollen rekisteröityneiden kokonaismäärä pysyi muuttumattomana vuoteen 2018 

verrattuna. Rekisterissä oli 31. joulukuuta 2019 11 899 toimijaa. 

 

 

Uudet rekisteröinnit jakautuivat ryhmiin seuraavasti:  

 Ryhmä I ”Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina 

toimivat konsultit” – 121 

 Ryhmä II ”Yritysten omat edunvalvontayksiköt sekä ammatilliset, talous- ja 

elinkeinoyhdistykset” – 841  

 Ryhmä III ”Kansalaisjärjestöt” – 426 

 Ryhmä IV ”Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset” – 103 

 Ryhmä V ”Kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä edustavat organisaatiot” – 10 

 Ryhmä VI ”Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, muita julkis- tai 

sekayhteisöjä jne. edustavat organisaatiot” – 91. 

 

1.6 Suurin rekisteröityneiden määrä maata kohti6 

Niiden rekisteröityneiden osuus, joiden päätoimipaikka sijaitsee EU:ssa, on sama kuin 

edellisenä vuonna, eli liki 91 prosenttia kaikista rekisteröinneistä. Loput 9 prosenttia 

rekisteröityneistä ovat sijoittautuneet 87 maahan eri puolilla maailmaa. Belgiaan, Saksaan, 

Ranskaan ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan on sijoittautunut hivenen yli puolet 

(51 prosenttia) rekisteröityneistä edunvalvojista.  

 

                                                 
6 Tilasto perustuu päätoimipaikan sijaintiin, jonka rekisteröityvä on ilmoittanut rekisteröinnin yhteydessä. 

Rekisteröityneitä pyydetään ilmoittamaan päätoimipaikkansa lisäksi myös mahdollinen EU-toimistonsa 

Belgiassa. 
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2. Avoimuusrekisteriin liittymiselle tarjotut kannustimet 

Parlamentti ja komissio tarjoavat tiettyjä kannustimia rekisteröidyille edunvalvojille. 

Edunvalvojien pääsy päättäjien luo, tiloihin ja tiettyihin foorumeihin parlamentissa ja 

komissiossa edellyttävät rekisteröitymistä avoimuusrekisteriin. 

Parlamentin osalta rekisteröintiin liittyy seuraavia etuja: 

 

 Pitkäaikaisia kulkulupia Euroopan parlamentin tiloihin voidaan myöntää vain 

rekisteröityneiden organisaatioiden edustajille. Luvan saanti edellyttää parlamentin 

turvallisuuspalvelun hyväksyntää. Kulkuluvan hyväksymis- ja uusimispyynnöt 

tehdään verkossa ja käsitellään yleensä kolmen työpäivän kuluessa7; 

 Parlamentin valiokuntien järjestämiin julkisiin kuulemisiin otetaan puhujiksi vain 

edunvalvojia, jotka ovat rekisteröityneet avoimuusrekisteriin; 

 Rekisteröityneet voivat tilata sähköposti-ilmoituksia parlamentin valiokuntien 

toiminnasta rekisterin kautta; 

 Vain rekisteröityneet organisaatiot voivat tukea parlamentin laajennettujen 

työryhmien tai epävirallisten ryhmittymien toimintaa tai osallistua tällaiseen 

toimintaan; 

 Jos rekisteröityneet organisaatiot järjestävät tapahtumia poliittisten ryhmien 

kanssa parlamentin tiloissa, niitä voidaan pyytää toimittamaan rekisteröintitiedot; 

 Organisaatioita, jotka pyytävät Euroopan parlamentin puhemiestä tapahtumansa 

suojelijaksi, pyydetään todistamaan rekisteröitymisensä avoimuusrekisteriin. 

 

Akkreditointi parlamentissa 

 

Parlamentin tiloja koskeva akkreditointi voidaan myöntää enintään yhdeksi vuodeksi. 

Parlamentti myönsi vuonna 2019 yli 8 500 (joko uutta tai uusittua) kulkulupaa henkilöille, 

jotka edustivat yli 2 600:aa avoimuusrekisterissä olevaa organisaatiota. Määrä on 

suurempi kuin vuonna 2018.  

 

                                                 
7 Ks. myös: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fi/transparency 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fi/transparency
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Komission osalta rekisteröinti tarjoaa muun muassa seuraavat edut: 

 

 Komission jäsenten, heidän kabinettiensa jäsenten ja komission pääjohtajien 

tapaamiset: edunvalvojien on oltava rekisteröityjä, jotta he voivat osallistua 

tapaamisiin; 

 Julkiset kuulemiset: rekisteröidyille organisaatioille voidaan ilmoittaa 

automaattisesti kuulemisista ja etenemissuunnitelmista niiden kannalta tärkeillä 

aloilla. Julkisissa kuulemisissa esitetyt kannanotot sisällytetään rekisteröityneen 

profiiliin. 

 Asiantuntijaryhmät: Tiettyjen asiantuntijaryhmien jäseniksi nimittäminen 

edellyttää rekisteröitymistä.  

 Suojelijana toimiminen: Komissio toimii ainoastaan rekisteröityjen edunvalvojien 

järjestämien tapahtumien suojelijana; 

 Yhteydet virkamiehiin: Komission virkamiehiä kehotetaan tarkistamaan 

edunvalvojien rekisteröityminen ennen kuin he hyväksyvät kutsun kokoukseen tai 

tapahtumaan. Yhteydenpitoa avoimuusrekisteriin rekisteröitymättömiin 

organisaatioihin voidaan rajoittaa. 

  

3. Tekninen kehitys 

Tekniset parannukset 

Yhteinen sihteeristö koordinoi tietotekniikkaratkaisujen kehitystyötä 

avoimuusrekisterijärjestelmän parantamiseksi.  

Vuonna 2019 luotiin uusi synergiaetu ”Kerro mielipiteesi” -sivuston8 kanssa. Kannanotot, 

jotka rekisteröityneet esittävät julkisissa kuulemisessa sivuston kautta, sisällytetään nyt 

(heinäkuusta 2018 lähtien) näiden tietoihin rekisterissä. Tämä helpottaa hyödyllisen tiedon 

saantia ja vähentää samalla rekisteröityneille aiheutuvaa hallinnollista rasitetta, koska 

näiden ei tarvitse kirjata kantojaan manuaalisesti luetteloon. Tämä ominaisuus täydentää 

kahta muuta aiemmin käyttöön otettua vuorovaikutukseen komission kanssa liittyvää 

tietojen yhdistämistyyppiä: i) luettelo rekisteröityneiden tapaamisista komission jäsenten, 

heidän kabinettiensa jäsenten ja komission pääjohtajien kanssa sekä ii) jäsenyys komission 

asiantuntijaryhmissä ja muissa vastaavissa elimissä9 (B- ja C-jäsenten osalta). 

Tietotekninen ratkaisu helpottaa tietojen rekisteröintiä ja päivittämistä niin rekisteröitävien 

kuin jo rekisteröityneiden kannalta. Mekanismi auttaa rekisteröityneitä välttämään yleiset 

virheet sekä merkitsee ja ilmoittaa yhteiselle sihteeristölle mahdolliset tietojen 

epäjohdonmukaisuudet, jotta se voi ryhtyä asianmukaisiin jatkotoimiin. Tämä uudistus 

paransi konkreettisesti entisestään avoimuusrekisterin tietojen yleistä laatua. 

Täytäntöönpano-ohjeiden10 tarkistamisen jälkeen rekisteröintilomaketta ja verkkosivustoa 

mukautettiin. Tarkistamisella pyrittiin tehostamaan rekisteröityneiden avustamista tietojen 

antamisen ja päivittämisen yhteydessä.  

Huhtikuusta 2019 lukien rekisteröityneet ovat saaneet vuoden aikana säännöllisesti 

automaattisia muistutuksia tietojensa tarkistamiseksi. Kyseiset muistutukset täydentävät 

kerran vuodessa annettua muistutusta vuotuisesta päivityksestä.  

                                                 
8 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_en  
9 http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/  
10http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=fi&reference=GUI

DELINES  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_en
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=fi&reference=GUIDELINES
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=fi&reference=GUIDELINES
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Vuonna 2019 jatkettiin toimia sen varmistamiseksi, että luonnollisten henkilöiden 

suojelusta EU:n suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä annetussa asetuksessa11 

säädettyjä vaatimuksia noudatetaan. Rekisteröityneitä, tapaamisia edunvalvojien kanssa 

sekä varoitusten ja valitusten käsittelyä koskevat päivitetyt tietosuojaselosteet julkistettiin 

avoimuusrekisterin verkkosivustolla12. 

Vierailut sivustolla 

Avoimuusrekisterin verkkosivustolla13 vieraili vuonna 2019 liki 331 000 kävijää14 

(27 572 kävijää kuukaudessa), mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. 

Eurooppalaisten vierailijoiden osuus oli 85 prosenttia. Valtaosa käynneistä tehtiin 

belgialaisilta sivuilta (30,4 prosenttia), ja seuraavaksi eniten käyntejä oli Saksasta 

(11,1 prosenttia), Ranskasta (10 prosenttia) ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta käsin 

(9,3 prosenttia). Noin 74 prosenttia käynneistä tehtiin suoraan sivustolle ja 17 prosenttia 

hakukoneiden kautta. Verkkosivuston englanninkielinen versio sai osakseen vierailuista 

puolet (50 prosenttia), muut suositut kielet olivat ranska (14 prosenttia), saksa 

(11 prosenttia), espanja (5,5 prosenttia) ja italia (5 prosenttia). 

EU:n avoimen datan portaali  

EU:n avoimen datan portaalissa15 julkaistut historialliset tietokokonaisuudet kiinnostivat 

edelleen. Niihin tutustuttiin yli 8 000 kertaa vuonna 2019. Tietokokonaisuuksien avulla 

käyttäjät voivat ladata (XML-tai Excel-muodossa) luettelon Euroopan parlamenttiin 

akkreditoiduista henkilöistä sekä luettelon organisaatioista, jotka ovat useiden vuosien 

ajan olleet avoimuusrekisterissä. Portaalissa on saatavilla myös lukuisia interaktiivisia 

tietovisualisointeja16. 

 

III. AVOIMUUSREKISTERIN YHTEISEN SIHTEERISTÖN TOIMINTA  

Yhteinen sihteeristö koostuu parlamentin ja komission virkamiesten muodostamasta 

ryhmästä. Sihteeristön tekemä työ vastaa kokoaikaiseksi muutettuna kuuden henkilön 

työtä.  

Yhteinen sihteeristö vastaa avoimuusrekisterin päivittäisestä hallinnoinnista. Se tarjoaa 

tukipalveluja, antaa rekisteröitymistä koskevia ohjeita, suorittaa tietojen 

laaduntarkastuksia, käsittelee vastaanotetut varoitukset ja valitukset, koordinoi 

tietotekniikan kehittämistä sekä toteuttaa rekisterin tunnettuutta lisääviä toimia ja muita 

viestintätoimia. Yhteisen sihteeristön toimintaa koordinoi komission pääsihteeristön 

avoimuutta, asiakirjahallintoa ja asiakirjojen saatavuutta käsittelevän yksikön päällikkö.  

                                                 
11 Asetus (EU) 2018/1725 
12 Tietosuojaselosteisiin voi tutustua osoitteessa http://ec.europa.eu/transparencyregister/public suomi (fi) > 

Tietoja sivustosta> Tietosuoja > Tietosuojaselosteet 
13 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public 
14 ”Vierailulla” tarkoitetaan sitä, että kävijä tulee sivustolle ensimmäistä kertaa. Jos kävijän edellisestä 

vierailusta sivustolle on kulunut yli 30 minuuttia, se kirjataan uutena vierailuna. 
15 https://data.europa.eu/euodp/fi/data/dataset/transparency-register 
16 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/  

https://data.europa.eu/euodp/fi/data/dataset/transparency-register
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public
https://data.europa.eu/euodp/fi/data/dataset/transparency-register
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/
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1. Tukipalvelu 

Yhteisellä sihteeristöllä on rekisteröityviä auttava tukipalvelu. Vuonna 2019 yhteinen 

sihteeristö vastasi 1 027 yksittäiseen tiedusteluun, jotka toimitettiin monikielisellä 

”Yhteydenotot”`-verkkolomakkeella. Määrä on 9 prosenttia suurempi kuin vuonna 2018. 

2. Laaduntarkastukset 

”Laaduntarkastuksella” tarkoitetaan yhteisen sihteeristön suorittamaa todentamista, jolla 

varmistetaan rekisteröityneiden toimittamien tietojen paikkansapitävyys. Sen 

tarkoituksena on lisätä tietokannan luotettavuutta edunvalvontatoiminnan 

vertailuvälineenä. 

Vuonna 2019 yhteinen sihteeristö suoritti yhteensä 4 559 laatutarkastusta (kohteena uudet 

rekisteröinnit ja vuotta 2019 edeltävät rekisteröinnit), eli kolmen viime vuoden aikana 

tarkastusten määrä on kasvanut jatkuvasti17. Sen lisäksi, että yhteinen sihteeristö suorittaa 

jokaiselle uudelle rekisteröinnille vakiomuotoisen laaduntarkastuksen, se pyrkii aiempaa 

ponnekkaammin havaitsemaan puutteita vanhojen rekisteröintien tiedoissa ja vaatimaan 

niiden korjaamista. 

Tarkastetuista rekisteröinneistä hyväksyttävinä pidettiin 2 444:ää (53,6 prosenttia). 

Yhteinen sihteeristö otti yhteyttä niihin toimijoihin, jotka eivät läpäisseet tarkastusta 

(2 115 eli 46,4 prosenttia). Tämä johti siihen, että rekisteristä poistettiin eri syistä 

1 046 toimijaa. Tällaisia syitä olivat muun muassa tietojen epäjohdonmukaisuus tai 

puutteellisuus, tietojen päivittämättä jättäminen, päällekkäinen rekisteröinti ja rekisterin 

liittymisehtojen noudattamatta jättäminen. Jäljelle jääneet 989 toimijaa saattoivat 

rekisteröintinsä hyväksyttävästi ajan tasalle. Kahdeksankymmentä laatutarkastusta oli 

vielä kesken 31. joulukuuta 2019.  

3. Varoitukset, valitukset ja oma-aloitteiset tutkimukset 

”Varoitus” on mekanismi, joka koskee ainoastaan hyvän edunvalvontatavan d alakohtaa18 

Kolmannet osapuolet voivat sen perusteella ilmoittaa yhteiselle sihteeristölle 

rekisteröityneiden tiedoissa mahdollisesti olevat asiavirheet.  

Vuonna 2019 yhteinen sihteeristö käsitteli 26 yksittäistä varoitusta19 (niistä 14 

vastaanotettiin alun perin ”valituksina” mutta muutettiin myöhemmin ”varoitukseksi”). 

Varoitukset koskivat 18:aa eri järjestöä: 11 varoitusta liittyi yksittäiseen toimijaan, ja 

vastaanotetuista varoituksista kuusi koski rekisteriin kuulumattomia toimijoita, jotka 

harjoittivat rekisterin soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa. Kaikkien esitettyjen varoitusten 

käsittely päätettiin. 

”Valituksella” tarkoitetaan menettelyä, jossa on kyse kolmansien osapuolten esittämistä 

väitteistä, joiden mukaan rekisteröitynyt on rikkonut hyvän edunvalvontatavan mukaisia 

velvoitteitaan, paitsi jos kyse on asiavirheitä koskevista väitteistä, jotka käsitellään 

”varoituksina” (katso edellä).  

                                                 
17 Yhteinen sihteeristö suoritti 3 963 laatutarkastusta vuonna 2018 ja 3 624 vuonna 2017. 
18 Avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan d alakohdassa määrätään, että [edunvalvojien on] 

varmistettava, että rekisteröitymisen ja myöhemmin rekisterin kattaman toiminnan yhteydessä annettavat 

tiedot ovat niiden parhaan ymmärryksen mukaan kattavia ja ajantasaisia eivätkä ole harhaanjohtavia; 

hyväksyttävä, että kaikki annetut tiedot tarkistetaan, ja suostuttava noudattamaan hallinnollisia pyyntöjä 

lisätietojen ja päivitysten toimittamiseksi”. 
19 Vuonna 2018 varoituksia käsiteltiin 22 kappaletta. 
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Vuonna 2019 yhteinen sihteeristö vastaanotti yhteensä 30 valitusta, joista kahdeksan 

otettiin käsiteltäväksi ’valituksina20’ ja 14 luokiteltiin uudelleen ’varoituksiksi’. Neljän 

valituksen käsittely päätettiin asianomaisten rekisteröityneiden hyväksyttyä yhteisen 

sihteeristön vaatimuksen päivittää tiedot tai toimittaa selvitys. Yksi valitus ratkaistiin 

ilman yhteisen sihteeristön puuttumista asiaan. Vuoden 2019 lopussa kolmen valituksen 

käsittely oli yhä kesken. 

Yhteinen sihteeristö käynnisti vuonna 2019 myös neljä oma-aloitteista tutkimusta hyvän 

edunvalvontatavan epäiltyihin rikkomuksiin, ja niistä kolme saatettiin päätökseen vuoden 

loppuun mennessä. 

 

Tutkimuksia suorittaessaan yhteinen sihteeristö noudattaa syyttömyysolettamaa koskevaa 

oikeudellista periaatetta sekä kunnioittaa oikeutta tulla kuulluksi osana asianmukaista 

menettelyä ja pyrkimystään varmistaa suhteellisuus. Kun yhteinen sihteeristö panee 

merkille mahdollisesti ongelmallisen tilanteen, joka on selvitettävä, se aloittaa 

vuoropuhelun asianomaisen rekisteröityneen tai asianomaisten rekisteröityneiden kanssa 

löytääkseen ratkaisun, mikäli mahdollista. 

 

Valitusmenettelyn ja oma-aloitteisten tutkimusten yhteydessä käsitellään muun muassa 

seuraavia kysymyksiä: 

  

 EU:n tunnuksen käyttö, jolla luodaan mielikuva virallisesta suhteesta EU:n 

toimielimiin; 

 tarjoutuminen lahjoittamaan rahaa valitulle kohteelle, jos parlamentin jäsenet 

suostuvat tapaamiseen järjestön kanssa;  

 edunvalvontatoiminnan harjoittaminen Euroopan parlamentin tiloissa ilman 

asianmukaista akkreditointia; 

 edunvalvontatoiminnan kustannusten ilmoittaminen alamittaisina; 

 jäsenyysmäärän ilmoittaminen todellista suurempana merkittävyyden 

lisäämiseksi; 

 osan asiakkaista, joille palveluja tarjotaan, ilmoittamatta jättäminen, jotta 

sopimussuhteet eivät paljastu; 

 väärään ryhmään rekisteröityminen ja paikkansa pitämättömän 

tehtävänmäärittelyn esittäminen; 

 väärien henkilöiden nimeäminen edustamaan järjestöä EU:n toimielinten 

suuntaan. 

 

4. Neuvonta ja avoimuusrekisterin tunnettuuden parantaminen  

Yhteinen sihteeristö pyrkii jatkuvasti lisäämään rekisterin tunnettuutta. Sen jäsenet 

tarjoavat koulutusta omissa toimielimissään ja osallistuvat avoimuusrekisterin 

edistämiseen tarkoitettuihin ulkoisiin toimiin.  

 Euroopan parlamentti tarjosi vuoden aikana henkilöstölleen 

16 avoimuuspolitiikkaansa ja siihen liittyviä sääntöjä koskevaa 

koulutustapahtumaa. Säännöllisesti joka kuukausi järjestetyn tilaisuuden otsikko 

oli ”Kuka lobbaa sinua? - Johdanto avoimuusrekisteriin” Lisäksi vuonna 2019 

kolme jäsentä pyysi itselleen ja henkilöstölleen räätälöityä koulutusta; 

                                                 
20 Jäljelle jääneiden kahdeksan varoituksen kohdalla katsottiin, että niitä ei voida käsitellä, joko siksi, että ne 

koskivat asioita, jotka eivät kuulu avoimuusrekisteristä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 

soveltamisalaan, tai siksi, että valituksen tueksi ei esitetty riittävää näyttöä. 
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 komissio järjesti henkilöstölleen neljä kokopäiväistä koulutuskurssia, joiden 

aiheena oli asianmukainen ja tehokas tapa toimia edunvalvojien kanssa. Lisäksi se 

järjesti pääsihteeristön uusille tulokkaille sekä eri yksikköjen esittämien 

satunnaisten pyyntöjen perusteella viisi sisäistä koulutustapahtumaa 

avoimuusrekisteristä. 

Yhteinen sihteeristö osallistui Pariisissa 16. toukokuuta 2019 järjestettyyn edunvalvonta-

alan eurooppalaisten rekisterinpitäjien verkoston vuosikokoukseen, jonka isäntänä toimi 

Ranskan julkisen elämän avoimuutta valvova korkea viranomainen (HATVP). Foorumi 

tarjoaa oppimis- ja verkostoitumistilaisuuksia EU:n eri jäsenvaltioiden julkishallintojen 

edustajille, jotka työskentelevät edunvalvonnan sääntelyn alalla ja ylläpitävät korkeita 

rehellisyyttä koskevia vaatimuksia. Yhteinen sihteeristö osallistui myös kahteen 

sidosryhmätapahtumaan. 

Komissio piti lisäksi vuoden kuluessa 11 esitystä sidosryhmille ja vierailijaryhmille. 

Parlamenttia pyydettiin esittelemään avoimuusrekisteriä 12 tapahtumassa, joihin osallistui 

edunvalvonnan avoimuudesta kiinnostuneita tutkijoita, opiskelijaryhmiä sekä kansallisten 

parlamenttien valtuuskuntia.  

IV. PÄÄTELMÄT 

Avoimuusrekisteri on edelleen yksi maailman suurimmista lajissaan liki 

12 000 aktiivisella rekisteröityneellään. Se on ainutlaatuinen Euroopan tasolla toimivien 

edunvalvojien viitetietokanta. Rekisteröityneiden määrä pysyi vakaana jo toisena 

peräkkäisenä vuotena. Tämän perusteella voidaan päätellä, että järjestelmä on tässä 

vaiheessa ehkä saavuttanut luonnolliset rajansa ja saanut aikaan merkityksellisten 

organisaatioiden kriittisen massan. On todennäköistä, että rekisteröityneiden määrä kasvaa 

vähitellen sen sijaan, että se kasvaisi nopeasti alkuvuosien 2013–2017 tapaan. 

Avoimuusrekisterin tietojen yleisen laadun parantaminen oli edelleen keskeinen tavoite 

vuonna 2019, koska laatu on järjestelmän luotettavuuteen ja maineeseen vaikuttava tekijä. 

Yhteinen sihteeristö suorittikin 13 prosenttia enemmän laatutarkastuksia kuin vuonna 

2018. Tarkastettavaksi otettiin niin uusia kuin olemassa olevia rekisteröintejä. Käyttöön 

otetut uudet tekniset ratkaisut helpottavat yhteisen sihteeristön päivittäistä työtä sekä 

vähentävät rekisteröityneille rekisteröitymisestä ja tietojen päivittämisestä aiheutuvaa 

hallinnollista rasitetta. 

Avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan sääntöjen vartijana toimiva yhteinen 

sihteeristö käsitteli kaikki kolmansilta osapuolilta vuonna 2019 saamansa varoitukset ja 

valitukset. Samalla se toteutti useita oma-aloitteisia tutkimuksia.  

Parlamentti, neuvosto ja komissio jatkoivat neuvotteluja EU:n pakollisesta 

avoimuusrekisteristä uutta toimielinten välistä sopimusta pakollisesta avoimuusrekisteristä 

koskevan komission ehdotuksen21 pohjalta. 

                                                 
21 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FI/1-2016-627-FI-F1-1.PDF  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FI/1-2016-627-FI-F1-1.PDF

